
مدیریت بدن و ارتباط آن با 
عوامل اجتماعي 
در بین دختران دانشگاه مازندران 

احمد رضايي1٭                مینا اينانلو2٭٭                     محمد فکري3٭٭٭

چكیده
اهمیت یافتن بدن و متعاقب آن بازتابي  شدن هویت بدني افراد از پیامدهاي اساسي 
جامعه ي مصرفي است که در آن افراد با تغییر ویژگي هاي ظاهري بدن خود مبادرت به 
ساخت بدن اجتماعي یعني بدني که از نظر وضعیت ظاهري، آرایشي و پوششي مقبول 
نظام اجتماعي است، مي نمایند. در این تحقیق عوامل اجتماعي مؤثر در این پدیده 
بررسي شده است و با استفاده از روش پیمایشي از مجموع 6000 دانشجوي دختر 
دانشگاه مازندران بر مبناي فرمول کوکران 400 نمونه به روش خوشه اي چند مرحله اي 
انتخاب شده است. دیدگاه هاي نظري فمینیسم سوسیال، نظریه ي فوکو، گیدنز و گافمن 
راهنماي آزمون فرضیات تحقیق مي باشد، براي سنجش روایي و پایایي سؤاالت از 
نشان  تحقیق  یافته هاي  است.  شده  استفاده  اعتبار صوري  و  کرونباخ  آلفاي  ضریب 
 )r=0/56( مي دهد عوامل مستقیم مؤثر در مدیریت بدن عبارت اند از: مصرف  گرایی
این سه عامل 83 درصد   .)r=0/42( و مصرف رسانه اي )r=0/61( اجتماعي فشار 

تغییرات متغیر وابسته را تعیین مي نمایند.

کلید واژه
جامعه شناسي بدن، مدیریت بدن، بدن اجتماعي، مصرف، دختران دانشجو 

٭  ـ استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران  
٭٭ ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   

٭٭٭ ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی1 تهران 
ـ تاریخ دریافت: 88/10/15 تأیید نهایی 89/3/1
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1( طرح مسئله

جذابیــت جســماني از جملــه موضوعاتي اســت کــه در دوران مدرن 

اســتانداردهاي جدیدي پیدا کــرده و از عوامل شــکل دهنده ي روابط افراد 

محسوب مي شود، به طوري که مدیریت بدن در دوران مدرن اهمیت بیشتري 

پیدا کرده اســت و رفتارهاي گوناگون بهداشــتي نظیر بدن سازي، رژیم هاي 

غذایي، تجهیرات ورزشــي و آرایشــي مختلف براي مراقبت از بدن پدیدار 

شده است )فاضلي1382: 149 و150(. به نظر مي رسد در دوره ي جدید با تحوالت 

جهاني شــدن، بیش از حد به مســئله ي بدن توجه شده است كه مي توان به 

پاره اي عوامل اشــاره كرد: سیاســي کردن بدن توســط فمینیست ها، عوامل 

جمعیت شــناختي، رشــد فرهنگ مصرفي، پیدایش تکنولوژي هاي جدید و 

حرکت به سوي مدرنیته )اباذري و حمیدي 1387: 131 و 132(.

بــا آمدن مدرنیتــه نگراني اي در انســان مــدرن در خصــوص رابطه ي 

اجتماعي اش با دیگران و قضاوت آنها درباره ي خودش به وجود آمد که بدن 

یکي از مهم ترین عرصه  هاي این نگراني هاست.

در عصر حاضر، زندگي روزمره به موضوع انتخاب شخصي تبدیل شده 

اســت بدین معنا که مــردم مي توانند کاري را انجام دهنــد که مي  خواهند و 

مي توانند چیزي بشوند که خودشان مي خواهند بشوند، رویه اي که حاکي از 

فردي شدن اســت. امروزه، مردم به طور فزاینده اي بر مبناي عالیق و منافع 

فردي دســت به کنش مي زنند )گیبینز و ریمر 1381: 110( و بدن نیز در این جریان 

فردي شــدن، اختصاصي تر مي شود و هرکس سعي در مدیریت بدن خویش 
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س دارد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع در جهان امروز در این مقاله ســعي 

شده است به این سؤال پاسخ داده شود که چه عوامل اجتماعي در مدیریت 

بدن در افراد تأثیرگذار است.

2( ضرورت بحث

از آنجا که زنان در مقایســه با مردان نسبت به وضعیت زیبایي و ظاهري 

خــود و آنچه به چشــم مي آید دقت بیشــتري دارند و حساســیت و توجه 

افزون تري نشــان مي دهنــد، این توجه وافر آنان را وامــي دارد تا رفتارهایي 

گاه افراطــي را به منظور تطبیق ویژگي هاي بدن با الگوهاي فرهنگي زیبایي 

چهره و اندام که در رسانه هاي جمعي و عوامل تبلیغاتي صنعت زیبایي تبلیغ 

مي شود، اتخاذ کنند که تبعات سوئي را به بار مي آورد. در بیشتر مواقع نمایش 

اندام انســان ها با هــدف تبلیغ تجاري و براي فــروش انواع کاالها صورت 

مي گیرد. در برخي از مواقع ارتباط آشــکاري بین انــدام فردي که کاالیي را 

در تلویزیــون تبلیغ مي کند و خــود آن کاال وجود دارد، بارزترین نمونه ي آن 

تبلیغ لباس و کفش ورزشــي است (Krik 2002: 74). در تمامي مجالت بخشي 

به نحوه ي آرایش و استفاده از مواد آرایشي و بخشي هم به داروها و وسایل 

ورزشي که سبب تناسب اندام مي شود اختصاص دارد، همچنین از کساني  که 

با موفقیت توانسته اند وزن خود را کاهش دهند صحبت مي شود. مثاًل به تمام 

مجله هایي مي توان اشــاره کرد که با عنوان خانوادگي منتشر مي شوند، اغلب 

خوانندگان این قبیل مجالت زنان و دختران هســتند، در تمامي شماره هاي 

این گونه نشریات موضوع رژیم غذایي در کنار سایر مباحث جزء موضوعات 
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کلیدي براي بحث اســت و در بســیاري از صفحات نیز آگهي هاي تبلیغاتي س

مربوط به عمل جراحي زیبایي، داروهاي ویژه ي الغري، دستگاه هاي ویژه ي 

بهداشتي ـ  ورزشي و .. چاپ شده است، مواردي از این قبیل را مي توانیم در 

انواع مجالت شاهد باشیم.

 مد نیز بي ارتباط با مســئله ي رژیم غذایي و تناسب اندام نیست، زیمل1 

در رساله ي »فلسفه ي مد« معتقد است که شهر با آزاد ساختن فرد از بسیاري 

از قیــد  و  بندهاي جامعــه فردیت را به ارمغان مــي آورد، اما همین فرد آزاد 

شده خود را در میانه ي فشارهاي جامعه مي یابد که دائمًا به عرصه ي فردیت 

او تجــاوز و تعــارض مي کنند. از دید زیمل فرد مــدرن با پیگیري نمادها و 

نشانه هاي مد، فرد گرایی را گسترش مي دهد و به عبارتي مد، دیالکتیک میان 

شبیه بودن فرد به دیگران از یک سو و در همان حال متمایز بودن از دیگران 

اســت، به این ترتیــب افراد در دنیاي مدرن از طریق توجــه به بدن خود به  

گونه اي سعي در متمایز کردن خود از دیگران دارند که این امر به بصري شدن 

هویت ها در دنیاي امروز اشاره دارد )سعیدي1387(. 

در چند دهه ي اخیر در ایران تناســب  اندام به  عنوان معیار زیبایي  اندام 

مورد توجه دختران و زنان قرار گرفته  است و اقدام براي رعایت رژیم غذایي 

الغري جهت دســتیابي به تناسب اندام به دغدغه ي برخي از دختران و زنان 

ایراني تبدیل شــده اســت )احمدنیا 1385: 25(. اما ایــن رژیم هاي غذایي براي 

ســالمت رواني و جسماني زنان پیامدهاي ســوئي دارد، هنگامي که الغري 

simmel ـ 1
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جوان در طلب رســیدن به وزن ایده آل خود را در معرض رژیم هاي سخت 

غذایي قرار مي دهند و در واقع خود را در حساس ترین شرایط رشد بدني از 

شرایط تغذیه ي سالم و متعادل محروم مي سازند )همان: ص25(.

مســئله ي مدیریت بدن براي دختران به قدري مهم اســت که آنان ممکن 

است نسبت به چاق شدن خود حالت وسواسي پیدا کنند، ادامه ي این وسواس 

احتمال بروز نوعي بیماري به نام بهداشــت هاي عصبي را تشــدید می کند که 

همراه با تحمیل محدودیت هاي شدید در رژیم غذایي، کاهش شدید و ترس 

از افزایش وزن و فربهي است، همچنین مي توان به ابتالي مکرر به پرخوري و 

مصرف فوق العاده زیاد مواد غذایي که باز عمدتًا در دختراني اتفاق مي افتد که 

نسبت به وزن خود حساس هستند، اشاره کرد )لطف آبادي 1378: 171(.

3( پیشینه

3ـ1( تحقیقات داخلي 

 اخالصــي )1386( در تحقیقي با عنوان »مدیریت بــدن و رابطه ي آن با 

پذیــرش اجتماعي بدن« نشــان داده كه توجه زنان به بــدن در همه ي وجوه 

گوناگون از حیث آرایشــي، مراقبت و نگهداري شــدت یافته است. بر مبناي 

این پژوهش بین عوامل مصرف  رســانه اي، پذیــرش اجتماعي بدن و پایگاه 

اقتصــاديـ  اجتماعي با مدیریت بدن رابطه ي معناداري وجود دارد و رابطه ي 

متغیرهــاي دینداري و مدیریت بدن  معكوس و معنادار اســت )اخالصي 1386: 
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12(. در تحقیقــي با عنوان »فرهنگ زیبایي با تأکید بر جراحي پالســتیک«، س

بهزادیان نــژاد مهم ترین عامل گرایش افراد به جراحي پالســتیک را کســب 

اعتماد به نفس مي داند )بهزادیان 1384: 7(. احمدنیا نیز در تحقیق خویش نتیجه 

مي گیرد فشــارهاي فرهنگي از جمله مهم ترین عواملي اســت كه در گرایش 

زنان به تناســب اندام اثر مي گذارد، وي معتقد است تأثیر فشارهاي فرهنگي 

در ســطح بین المللي و از طریق رسانه هاي جمعي تشدید مي شود به  طوري  

كه ارزش هاي خاص مرتبط با اشــكال و اندازه هاي بدني ایده آل و مطلوب 

در رفتارهاي افراد اثر مي گذارد كه نمونه ي بارز آن اهمیت باریك  اندامي در 

جوامع غربي است که به جامعه ایران نیز سرایت یافته است )احمدنیا 1385: 32(.

در تحقیق دیگري به نام »پوشــش و تمایزبخشي« محققین به این نتیجه 

دســت یافته اند که زنان مدل پوشــاک را عامل مهمي در توجه افراد به بدن 

خویش مي دانند )فرجي و حمیدي 1384: 16(.       

3 ـ2( تحقیقات خارجي       

محققین غیر ایراني نیز پژوهش هاي متعددي در خصوص جامعه شناسي 

بــدن و مدیریت آن انجام داده اند، از جمله ترنر1 که معتقد اســت بدن نقش 

واســطي بین مصــرف و هویت فرد ایفــا مي كند و به مــكان اصلي نمایش 

تفاوت ها تبدیل گردیده اســت. بــه زعم ترنر فرهنگ مصرفي منابع فرهنگي 

و نمادین بسیاري را براي مدسازي شخصي در اختیار افراد قرار مي دهد كه 

بــدن براي آنها اهمیت دارد )ترنر 1996 به نقل از ذكایــي 1386: 123(. در مطالعه اي 

Turner ـ 1
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س دیگــر با عنوان »مردان واقعي هســتند، در حالي كه زنــان آرایش می كنند« 

زیبایي درماني و ســاختار زنانگي تحلیل و بررســي شــده اســت، به لحاظ 

روش شناسي، تحـقیق یاد شده بر پایه ي مصاحبه و مشاهده در یك دانشكده 

. (Blak & Sharma 2001: 101) است كه در آن زیبایي درماني تدریس می شود

در پژوهش دیگري با عنوان »زیبایي، نماد منزلت« نتایج به دســت آمده 

نشــان می دهد جذابیت صورت، تفاوت هاي قابل پیش بیني را در ارتباطات 

عام و خاص ایجاد مي كند و نیز تأثیرات و جذابیت چهره مي تواند در تركیب 

       . (Webster 1983: 140) با ویژگي هاي منزلتي دیگر دچار تغییر و تعدیل گردد

در پژوهشي دیگر آدلمن1 معتقد است بدن جسماني و ساختار فرهنگي و 

نمادین در حقیقت از هم جدانشدني هستند و باید در زمینه ي مسائلي از قبیل 

طبقه، نژاد، جنســیت و گرایش جنسي فهم شــوند، به طوري كه تمرین هاي 

خاص ورزشي زنان را تشویق مي كند تا در راه هایي كه ممكن است صاحب 

قدرت شــوند از خود دفاع كنند (Adelman 2008: 56) . گروه تحقیقاتي داو2 در 

ســال 2004 در پژوهشي با عنوان »زیبایي نقادانه« طي بررسي 3200 زن از 

10 كشور در گروه سني 18 تا 64 سال كه به صورت پیمایش تلفني انتخاب 

شــده بودند دریافتند كه 44 درصد از زنان بر این باورند كه زیبایي مقوله اي 

فراتر از ویژگي هاي جسماني است )توني3 2004: 19 به نقل از اخالصي 1386: 44(. 

Toni ـ Dove, Professor Assistant                  3 ـ Adelman             2 ـ 1
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 4(چارچوب تئوريک  س

4 ـ1( فمینیسم سوسیال

رویکردهاي فمینیستي جامعه شناختي به رغم تنوع از وجه مشترک اساسي 

برخوردارنــد. در ایــن رویکردها زمینه، تصویر و ارزیابــي دختران از اندام 

خود در متن مشــکالت آنها در جامعه، فرهنــگ، نظام معنایي و یا موقعیت 

زباني اي دیده می شود که زنان نمایش مي دهند. تقسیم بندي هاي کالسیک این 

رویکردها به محافظه کار، سوسیالیســت و رادیکال تحلیل هاي متفاوتي را از 

رابطه ي زنان با بدن خود ارائه مي کنند. 

در فمینیســم سوســیال مقصــر اصلي بیگانگــي از بدن نظــام مصرفي 

ســرمایه داري غربي معرفي مي شود که ترویج  دهنده ي نارضایتي زنان از بدن 

خویــش و هزینه کرد براي خرید کاالها و خدماتي اســت که این نقیصه را 

جبران کنند. البته این شــرایط، بالقوه متوجه زنان و مردان است، با این حال 

به واســطه ي فشــار بیشــتر بر زنان باید آن را عامل جنســیتي دانست. نظام 

ســرمایه داري غربي نه تنها به خالي کردن جیب زنان مي پردازد، بلکه قدرت 

و اســتعدادهاي بالقوه ي آنها را نیز مي زداید و آنها را نســبت به خود بیگانه 

.(Fedtherston 1991: 170) مي کند

فدرســتون1 در کتاب فرهنگ مصرفي و پسامدرنیســم با تشریح تأثیرات 

مدرنیته ي متأخر یا پسامدرنیســم عالقه ي عامه ي مردم نسبت به کامل جلوه 

کردن، خالق و فریبنده بودن، کنترل داشــتن نســبت بــه بدن، خالقیت افراد 

Featherstonـ  1
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س نســبت به سبک زندگي خویش و مصرف سبک هاي متغیر را از ویژگي هاي 

این مرحله از تکامل اجتماعي و اقتصادي جوامع می داند. از نظر او فرهنگ 

مصرفي مسئولیت حفاظت و نگهداري از بدن را به خود فرد مي سپارد و او 

را تشــویق مي کند تا از راهبردهاي ابزاري براي مبارزه با افول و فســاد بدن 

خویش اســتفاده کند و این ایدئولوژي را ترویج مي کند که بدن ناقل لذت و 

خودابزاري است )همان: 179(.

تصاویر ارائه شــده در مجالت و دیگر رســانه ها تأثیر بسزایي در ترویج 

فرهنــگ مصرفــي دارد و واکنش هــاي هیجاني شــدیدي را از جمله لذت، 

تمایل و خودشــیفتگي در جوانان برانگیخته اســت. اما در همه حال تردید 

و ترس هایي نیز بر جاي گذاشــته اســت. براي نمونه بي اشــتهایي مزمن در 

نوجوانان را مي توان با تصاویر تبلیغ شــده از بدن هاي نوجوانان بسیار الغر 

که به عنوان مدل در رسانه ها ظاهر می شوند مرتبط دید )همان: 185(. 

4 ـ2( نظریه ي میشل فوكو 

میشــل فوكو1 همچون مباحث پزشكِي بالیني، بدن را به عنوان واسطه اي 

بــراي اعمال و ابراز قــدرت مي بیند. به زعم فوکو قــدرت قدیمي مرگ كه 

نمــاد قدرت حاكم بــود جاي خود را كامــاًل به اداره ي بدن هــا و مدیریت 

حســابگرانه ي زندگي داد و در نتیجه تكنیك هاي گوناگون و پرشماري براي 

به انقیاد درآوردن بدن ها و كنترل جمعیت ها به گونه اي سرســام آور افزایش 

یافــت. به عقیده ي فوکو ســرمایه داري كه صرفًا با بدن هاي کنترل شــده در 

Mishel Foucoulfـ  1
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دســتگاه تولید و با سازگار كردن پدیده هاي جمعیتي با فرآیندهاي اقتصادي س

امكان پذیر شــد، رفته رفته بیشــتر به افزایش توجه بــر بدن ها و جمعیت ها 

معطوف گردید )اسمارت 1386: 65(. 

فوکو از ســویي عامل توجه بر بدن را سکســوالیته مي داند، به  طوري که 

سكســوالیته نشان یا نماد نیســت، بلكه ابژه و هدف اســت كه از یك  سو با 

به انضباط  درآوردن بدن مربوط اســت و از ســوي دیگر بــا تمام انرژي هاي 

فراگیري كه تولید مي كند به ســامان دهي جمعیت ها مربوط اســت. سكس به 

منزله ي معیار انضباط ها و اصل ســامان دهي ها عمل مي كند، بر همین اساس 

در سده ي نوزده سكســوالیته در كوچك ترین جزئیات زندگي و در رفتارها و 

رؤیاها تعقیب شــد، سكسوالیته همچنین بدل به درون مایه ي عملیات سیاسي 

و دخالت هاي اقتصادي شــد و از ایــن طریق به تولید مثل یا جلوگیري از آن 

انجامید، سكسوالیته به منزله ي نشانه ي نیروي جامعه كه هم انرژي سیاسي و 

هم توانمندي زیست شناختي آن را آشكار مي كند، مطرح شد )فوكو1383: 167(.

4 ـ3( نظریه ي اروینگ گافمن 

مکتــب کنش متقابل نمادي از جمله مکاتبي هســت که بدن را به عنوان 

موضوع مباحث خود قرار داده است، گافمن1 از سرشناس ترین اعضاي این 

مکتب بر این نکته تأکید مي کند که بین خود اجتماعي و یا هویت اجتماعي 

با خــود   واقعي فاصله وجود دارد. وي برداشــت از »خــود« را با رهیافت 

Erving Goffmanـ 1
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س نمایشــي تشریح مي کند. گافمن با رویکرد نمایشي خود نقش هاي اجتماعي 

و موقعیت هاي اجتماعي را تنهــا نمایش هایي مي بیند که در زندگي روزمره 

اجرا مي شــوند. به عقیده ي او خود افراد به وســیله ي نقش هایي که در این 

موقعیت ها اجرا مي کنند شــکل مي گیرد و معنا مي یابد. گافمن ضمن استفاده 

از مفهوم خود تا اندازه ي زیادي به بدن اشــاره دارد. از دید او عامالن بدني 

یا جســمي نیز رأي جمع کن هایي هســتند که با توســل به همه ي روش هاي 

عالمت دهي اجتماعي، ســعي دارند نظــر دیگران را به خود جلب کنند. این 

عامالن بدني معرف  هاي تجسدیافته ي منش و منزلت اند که مي توانند توسط 

دیگر کنش گران تفسیر شوند )لوپز و اسکات 1383: 155(.

گافمن »خودي« را که باید در کنش هاي متقابل زندگي روزمره در نقش هاي 

گوناگون خلق شــود، بســیار آســیب پذیر مي داند؛ بنابراین براي محافظت از 

خــود و اجراهاي آن در زندگي روزمره مفهــوم مدیریت تأثیرگذاري را مطرح 

مي کنــد. وي در پرداخت این مفهوم چنین ادعا مي کند که افراد در هنگام کنش 

متقابل مي کوشند جنبه اي از خود را نمایش دهند که دیگران پذیرفته باشند؛ اما 

کنش گران حتي در حین انجام این عمل نیز مي دانند که تماشاچیان آنها ممکن 

است در اجراي نقش اختالل ایجاد کنند. به همین دلیل کنش گران نیاز به نظارت 

بر تماشاچیان را احساس مي کنند به ویژه مراقبت از عناصري که ممکن است 

اختالل گر باشــند. کنش گران امیدوارند خودي را که به ایشان نشان مي دهند به 

اندازه اي قدرتمند باشد که خودشان مي خواهند نشان دهند. کنش گران همچنین 

امیدوارند که نمایششان تماشاچیان آنها را وادار سازد تا داوطلبانه و به دلخواه 
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آنان عمل کنند. گافمن این عالقه ي اصلي را به عنوان مدیریت تأثیرگذاري مطرح س

نمــود )گافمن 1386: ص119(. نادیده گرفتن صورت از نظر اجتماعي امري بســیار 

مشکل به نظر مي رسد. صورت نشان دهنده ي سن، جنسیت، موقعیت اقتصاديـ  

 اجتماعي، سالمتي و حتي شخصیت افراد است. صورت منبع ارتباطات شفاهي 

و نیز روابط غیر کالمي است (Synnot 1988: 608) . از نظر گافمن صورت در تعامل 

چهره به  چهره و نیز در عملکردهاي اجتماعي از اهمیت زیادي برخوردار است. 

آرایش، وسیله اي براي به دست آوردن این نقاب است. تنها در شرایط احساسي 

شدید، تنهایي یا در حضور دوستان است که نقاب آرایش صورت کنار مي رود 

.(Synnot 1990: 61) و صورت خصوصي یا همان شخص واقعي ظاهر می گردد

4 ـ4( نظریه ي آنتوني گیدنز

گیدنز1 معتقد است بدن فقط نوعي موجودیت ساده نیست بلكه به عنوان 

وســیله اي عملي براي كنــار آمدن با اوضاع و احــوال و رویدادهاي بروني 

اســتفاده می شــود، او نیز مانند گافمن معتقد است كه بیشــتر مردم چنان در 

پیكرهایشــان جذب شــده اند كه خود و پیكر خویش را یكي مي دانند، بدن 

همچون ابزار یا شــي ء به نظر مي آید كه خود از پشــت صحنه آن را به بازي 

می گیرد، رهایي از قید بدن یا شــاید ادغــام كامل خود و بدن در یكدیگر به 

صورت جذبه هاي روحاني یكي از آرمان هاي مشترك ادیان جهاني است و 

از دیدگاه آنها واقعه اي مثبت تلقي مي شود. شخصیتي كه به این صورت دچار 

 Giddens ـ 1
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س تفرقه مي شود معمواًل احساس مي كند كه خواهش هاي جسماني مربوط به او 

نیست و با خطرها طوري روبه رو مي شود كه انگار شخص دیگري را تهدید 

مي كند، چنین فردي ممكن اســت یورش هایي را كه متوجه ســالمت بدني 

اوست با سهولت بیشتري تحمل كند، ولي بهاي این توانایي، اضطراب هاي 

شــدید از نوع دیگر است )گیدنز 1378: 90(. لینگ1 مي گوید: »مفهوم کم و بیش 

بریده شــدن از امور روزمره این  گونه است که فرد به قول خودش احساس 

مي کند افکارهایي در ســر دارد که متعلق به او نیســت، خودش را روي یک 

صفحه ي نمایش احساس مي کند و تمام امور اجتماعي روزمره را به نحوي 

انجام مي دهد که گویي نقش یک شخصیت دیگر را ایفا مي کند« )همان: 92(.

روشــن است که بدن فقط وسیله اي براي کنش و واکنش نیست، بلکه بدن 

آدمي دستگاهي طبیعي است که صاحبش باید به دقت از آن مراقبت کند که یکي 

از این اشــکال نگهداري و مراقبت رژیم هاي غذایي اســت. رژیم ها همیشه از 

نوعي سازماندهي اجتماعي و فرهنگي نیز پیروي مي کنند، اینکه رژیم هاي غذایي 

براي بزرگساالن تا چه حد استاندارد شده، به ماهیت هر فرهنگ معین بستگي 

دارد. همین امر در مورد رفتار جنسي نیز صدق مي کند، پوشاک تابعي از نوعي 

رژیم است، لباس آشکارا وسیله اي براي عرضه ي نمادین خویشتن است. رژیم ها 

بر اســاس اصل خشنودسازي و یا محروم سازي استوار هستند و به این ترتیب 

کانوني براي انرژي هاي انگیزشي محسوب مي گردند و چـنان که فروید نشان داده 

با نخســتین تطابق هاي ناخودآگاه به صورت عناصر مشروط کننده ي رفتار باقي 

ling ـ 1
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مي مانند، رژیم ها شیوه هایي براي منضبط ساختن خویشتن است و فقط به تنظیم س

آداب و رسوم محدود نمي شود، آنها عادت هاي شخصي اند که به اقتضاي مقررات 

اجتماعي شکل گرفته اند، ولي تمایالت شخصي و آمادگي هاي ذاتي نیز در این 

شکل گیري بي تأثیر نبوده اســت. رژیم ها براي هویت شخصي اهمیت اساسي 

دارند چون عادت هاي رفتاري را با بعضي از جنبه هاي مشهود ظواهر بدن مربوط 

مي سازند، آداب و رسوم غذا خوردن، در نفس خود نمایشگاهي از عادت هاي 

آییني است ولي در شکل و شمایل بدني نیز تأثیر مي گذارند. رژیم هاي مخصوص 

بدنسازي که مستقیمًا بر اساس الگوهاي ملهم از هراسناکي جسم معین مي گردد، 

مهم ترین وسایلي هستند که به کمک آنها بازتاب هاي زندگي اجتماعي مدرن بر 

کانون پرورش یا آفرینش بدن متمرکز مي شود )کسل 1383: 152ـ  146(.

رژیم هاي ویژه ي بدنســازي و توجه به آراســتگي و نظافت جســم طي 

دوره ي اخیــر تجــدد بدن را در برابر گرایش هــاي بازتابي مداوم، خاصه در 

شــرایطي که کثرت انتخاب وجود داشته باشــد، تأثیرپذیر ساخته است. هم 

برنامه ریــزي و تنظیم زندگي و هم پدید آمــدن گزینه هایي که براي انتخاب 

شیوه ي زندگي با رژیم هاي غذایي در آمیخته اند، کاماًل کوته بینانه خواهد بود، 

اگر این پدیده فقط به عنوان تغییر الگوهاي آرماني ظواهر جســماني یا فقط 

به عنوان تأثیرات بازتابي تبلیغات تجاري تفسیر و تحلیل شود، واقعیت این 

اســت ما بیش از پیش مســئول طراحي بدن هاي خویش مي شویم و هرچه 

محیط فعالیت هاي اجتماعي ما از جامعه ي ســنتي بیشتر فاصله گرفته باشد 

فشار این مسئولیت را بیشتر احساس مي کند )کیویستو1383: 75(.
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س زنان نســبت به مردان براي جذابیت جســماني خویش بیشــتر اهمیت 

قائل اند، فرد هنگامي خود را ارزشــمند مي داند که بتواند بر اســاس رژیمي 

چنان کامل به زندگي ادامه دهد، بي اشتهایي عصبي در حقیقت تالشي براي 

کسب امنیت خاطر در دنیاي آکنده از گزینش هاي متعدد ولي ابهام آمیز است 

بدني که به شدت تحت کنترل باشد، نوعي هستي سالم دارد )همان: 77(.

5( مدل تحلیلي تحقیق 

 بر مبناي تئوري هاي مذکور مدل تحلیلي جهت بررسي عوامل اجتماعي 

مرتبط با مدیریت بدن ارائه گردیده است.                                         

مدل تحلیلي محقق ساخته ذیل بر اساس چارچوب تئوریک فوق )گیدنز، 

فوکر، گافمن، فدرستون( رسم گردیده است.

 10

 
  قی تحقیلیمدل تحل) 5

                                                  
 
 

 
 

 
 
 

 

وهاانواع دار:تبلیغات
و وسایل   

 ی بدن کننده تنظیم

گرایش به
مدیریت بدن

یت وضع
 روانی افراد

 :احساس فشار اجتماعی
تمسخرها،کنایات اطرافیان 

 ..و

 مصرف گرایی 

 :ای رسانه مصرف
از قبیل ماهواره، 

 ...  و اینترنت

 مدل پوشاک
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6( فرضیه هاي تحقیقس

é هر چه احســاس فشــارهاي اجتماعي بیشــتر باشــد، گرایش زنان به 

مدیریت بدن بیشتر خواهد بود.

é هر چه تبلیغات تجاري بیشتر باشد، گرایش زنان به مدیریت بدن بیشتر 

خواهد بود. 

é هر چه دسترســي به رسانه ها بیشتر باشد، گرایش زنان به مدیریت بدن 

بیشتر خواهد بود.     

é هر چه مصرف  گرایی بیشــتر باشد، گرایش زنان به مدیریت بدن بیشتر 

خواهد بود.

7( روش  شناسي تحقیق

در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از روش پیمایش استفاده شده 

است.

7 ـ1( آزمون مقدماتي        

در ایــن تحقیق به منظور باال بردن پایایي ابزار ســنجش آزمون مقدماتي 

انجام شــد، پرسشنامه بین 30 نفر از دانشجویان دختر دانشكده هاي مختلف 

دانشگاه مازندران توزیع گردید، سپس با استفاده از آزمون هاي تحلیل عاملي 

و سنجش پایایي به بررسي گویه هاي مقدماتي پرداخته و در نهایت با جرح 

و تعدیل گویه ها پرسشنامه ي نهایي استخراج شد.                                
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با اســتفاده از ضریب آلفاي كرونباخ میزان اعتبار سؤاالت سنجیده شد، 

ابتدا به  طور كلي براي هر 31 ســؤال پرسشــنامه، جدا از سؤاالت زمینه اي 

آلفاي کرونباخ ســنجیده شــد و میزان 0/69 به دست آمد و سپس به تفكیك 

سؤاالت كه تمامًا بین 0/68 تا 0/69 به دست آمد، این میزان گواه آن است كه 

سؤاالت اعتبار و روایي مناسبي داشتند. لذا پس از اطمینان پرسشنامه ها میان 

دانشجویان دختر توزیع گردید.                                              

7 ـ3( جامعه ي آماري 

جامعه ي آماري تحقیق دانشــجویان دختر دانشگاه مازندران مي باشد كه 

درحدود 6000 نفر هستند.

7 ـ4( حجم نمونه و شیوه ي محاسبه ي آن 

حجــم نمونه ي آماري از طریق فرمول كوكران برابــر با 360 نفر برآورد 

گردیــد كــه بین ایــن 360 نفر 110 نفر از دختران دانشــجوي دانشــكده ي 

علوم پایه و 116 نفر از دانشــكده ي علوم انســاني و اجتماعي و 86 نفر از 

دانشــكده ي اقتصاد و 30 نفر از دانشكده ي حقوق و علوم سیاسي و 29 نفر 

از دانشكده ي هنر و معماري و 29 نفر از دانشكده ي تربیت بدني بودند که به 

منظور حذف پرسشنامه هاي غیرمعتبر نمونه تا 400 نفر افزایش داده شد. البته 

توزیع نمونه ها متناسب با حجم صورت گرفت.
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7  ـ 5( روش نمونه گیري س

در ایــن پژوهش از روش نمونه گیري طبقه اي چند مرحله اي خوشــه اي 

استفاده شده است.

7 ـ6( تعاریف نظري و عملي متغیرهاي مستقل و وابسته

الف( احساس فشار اجتماعي: 

این شاخص بیشتر از بعد رواني لحاظ شده است. معمواًل از طریق خنده 

یا تمسخر دیگران این احساس در افراد ایجاد مي گردد و در نگرش آنها نسبت 

به خود اثر مي گذارد. افراد براي رهایي از این  فشارها و براي دستیابي به حس 

اعتماد به نفس، به انواع وسایل تنظیم کننده ي بدن روي مي آورند. براي عملیاتي 

کردن این متغیر دو گویه طراحي شد: مورد خنده و تمسخر دیگران قرار گرفتن 

به علت چاقي و کنایه گویي اطرافیان نسبت به چاقي فرد.

ب( تبلیغات: 

در کتاب ها و متون مختلف، تعاریف متفاوتي از تبلیغات آمده اســت اما در 

تمامي آن تعاریف اشتراکاتي وجود دارد، این اشتراکات شامل موارد زیر است:

1( تبلیغ یک ارتباط غیر شخصي است.

2( مي بایست براي آنها پول پرداخت شود.

3( از طریق رسانه هاي مختلف انجام مي پذیرد.

تبلیغات مطرح شده در اینجا مربوط به انواع داروها و وسایل تنظیم کننده ي 

بدن است که از طریق رسانه ها در افراد تأثیر مي گذارند، مثاًل مي توان به انواع 
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کرد )گلچین  فر 1384(. براي عملیاتي کردن این متغیر از معرف هایي مانند میزان 

تحت  تأثیر قرارگیري زنان از تبلیغات، میزان استفاده از داروهاي بدن سازي 

و وسایل ورزشي تبلیغ شده استفاده گردیده است.                       

                                          
ج( مصرف رسانه اي 

در مورد تأثیرپذیري بدن از رسانه ها صاحب نظران معتقدند زنان و مردان 

همــواره در تالش انــد تا بتوانند با باال بردن کیفیــت ظاهري بدن، خود را با 

انتظارات اجتماعي و فرهنگي جامعه که از ســوي رســانه ها ترویج مي شود 

هماهنگ سازند، همچنین روزنامه ها، مجالت و تلویزیون همگي سرشار از 

پیام هایي هستند که چگونگي جراحي پالستیک و نیز جذاب سازي و نمایش 

جنسي بدن را ترویج می کنند (Shilling 1993: 1). براي عملیاتي کردن این متغیر 

از معرف هایــي مثل میزان اســتفاده افراد از وســایل ارتباطي مانند ماهواره، 

اینترنت، تلویزیون و ... استفاده شده است.

د( مصرف  گرایی: 

مصرف  گرایی یعني اســتفاده از کاالها به منظور رفع نیازها و امیال. این 

عمل نه تنها شامل خرید کاالهاي مالي بلکه دربرگیرنده ي خدمات نیز مي شود، 

در جوامع نوین مصرف  گرایی به یک فعالیت اصلي تبدیل شده است که طي 

آن مقدار زیادي پول، انرژي، وقت، خالقیت و نوآوري تکنولوژیکي مصرف 

مي شود )فاضلي 1382: 11(. مثاًل مي توان اعمالي مانند خرید انواع پوشاک مطابق 
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با مدهاي روز یا خرید انواع وســایل آرایشــي و انواع زینت آالت و یا انواع س

وسایل تنظیم کننده ي بدن را نوعي از رفتارهاي مصرفي افراد براي مدیریت 

بدن  بدانیم. این مفهوم با استفاده از معرف هایي مثل میزان استفاده از وسایل 

آرایشي و خرید لباس هاي  منطبق با مد روز سنجیده شده است.

هـ( وضعیت رواني: 

وضعیت رواني فرد به ویژگي روان  شناســانه ي انسان ها اطالق می شود که 

متأثــر از نگرش هاي محیط و اطرافیان فرد اســت، به طــوري  که این تأثیرات 

مي تواند در پنداره ي فرد اثر مثبت یا اثر منفي داشته باشند، در اثر منفي، فرد به 

تالش براي جلب نظر دیگران به هر طرقي که امکان دارد مي پردازد )لطف  آبادي 

1378: 37(. براي ســنجش این مفهوم از معرف هایي مانند نیاز محیط هاي کار به 

افراد زیبارو، احساس افزایش اعتماد به  نفس در صورت زیبارو و خوش اندام 

بودن و رهایي از تمسخرها استفاده شده است. 

و( مدیریت بدن: 

مدیریت بدن به معناي نظارت و تغییر مستمر ویژگي هاي ظاهري و مرئي 

بدن اســت. این مفهــوم به کمک معرف هاي کنترل وزن، جراحي پزشــکي، 

میزان اهمیت دادن به مراقبت هاي آرایشــي و بهداشــتي سنجیده شده است 

)آزاد و چاوشیان 1381: 68(.



161

مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی 
13

89
ر  

ها
  ب

/ 4
7 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س 8( نتايج تحقیق )آزمون فرضیات(

8 ـ1( فرضیه ي اول

میان احساس فشارهاي اجتماعي و گرایش زنان به مدیریت بدن رابطه ي 

معناداري وجود دارد:

جدول1: ضریب همبستگي پیرسون بین دو متغیر احساس فشارهاي اجتماعي با 
مدیریت بدن

Rشدت رابطه انحراف معيار T مقدار سطح معناداري

0/410 0/046 8/395 0/00

چون ســطح معناداري بین دو متغیر احساس فشار اجتماعي و مدیریت 

بــدن كمتر از 0/05 اســت بنابرایــن این فرضیه که رابطه وجــود دارد، میان 

احســاس فشــار اجتماعي و گرایش زنــان به مدیریت  بدن تأیید مي شــود. 

فشــارهاي اجتماعي از قبیل خنده ها و تمسخرها و همچنین نیاز محیط هاي 

كار به افراد متناســب و زیبا سبب مي شــود كساني كه این ویژگي را ندارند، 

دچار خود كم بیني و فاقد اعتماد به نفس شــوند، لذا براي كسب محبوبیت، 

به زیبایي و اندام متناسب روي آورند، شدت رابطه بین این دو متغیر 0/410 

اســت كه این مقدار نشان مي دهد شدت رابطه ي متوسطي بین این دو متغیر 

وجود دارد، جهت رابطه مثبت است. ضریب تعیین این آزمون 16 است كه 

میزان تأثیرگذاري متغیر فشــار اجتماعي در گرایش زنان به مدیریت بدن را 

بیان می کند.             
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8 ـ2( فرضیه ي دومس

میان مصرف  گرایی و گرایش زنان به مدیریت بدن رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 2: ضریب همبستگي پیرسون بین دو متغیر مصرف  گرایی با  مدیریت بدن

R شدت رابطه انحراف معيار T مقدار سطح معناداري

0/181 0/054 3/391 0/001

چون ســطح معناداري بین دو متغیر مصرف  گرایی و مدیریت بدن 0/001 

است و 0/001 کوچک تر از 0/05 است، لذا این فرضیه كه به نظر مي رسد میان 

مصرف  گرایــی و گرایش به مدیریت  بدن رابطه ي معناداري وجود دارد، تأیید 

مي شود، مصرف  گرایی پدیده اي در جامعه ي سرمایه داري است كه در آن افراد 

به خصوص جوانان و زنان به جاي تولید بیشتر به مصرف روي مي آورند. 

خرید انواع لباس ها ســبب مي شــود افــراد مدام خــود را در قالب آنها 

درآورند، به خصوص مصرف  گرایی با مد در ارتباط است و افراد براي آنكه 

با مد پیش بروند ســعي مي كنند اندام خود را نیز متناســب آنها كنند. شدت 

رابطه بین این دو متغیر 0/181 است كه ناچیز است. جهت رابطه بین این دو 

متغیر مثبت است و ضریب تعیین این آزمون 2/3 است كه میزان تأثیرگذاري 

مصرف  گرایی در گرایش زنان به مدیریت بدن را نشان مي دهد.

8 ـ3( فرضیه ي سوم

میــان تبلیغــات داروها و وســایل کنترل کننده ي بدن بــا گرایش زنان به 

مدیریت بدن رابطه ي معناداري وجود دارد. 
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R شدت رابطه انحراف معيار T مقدار سطح معناداري

0/112 0/054 2/102 0/036

چون سطح معناداري بین دو متغیر تبلیغات و مدیریت بدن 0/036. است 

و 0/036 کوچک تر از 0/05 اســت لذا این فرضیه که به نظر مي رســد میان 

تبلیغات و گرایش زنان به  مدیریت بدن رابطه ي معناداري وجود دارد، تأیید 

مي شود. تبلیغات در رسانه هاي مختلف با به نمایش درآوردن انواع لباس هاي 

مد روز و انواع وســایل حالت دهنده و انواع وسایل ورزشي و داروهاي فرم 

دهنده ســبب مي شود جوانان به فكر تناســب اندام باشند، شدت رابطه بین 

این دو متغیر 0/112 اســت كه این مقدار رابطه ناچیز اســت، جهت رابطه 

بین این دو متغیر مثبت اســت، ضریب تعیین این آزمون 2/1 است كه میزان 

تأثیرگذاري تبلیغات در گرایش زنان به مدیریت بدن را نشان می دهد.

8 ـ4( فرضیه ي چهارم

میان مصرف رسانه اي و گرایش زنان به مدیریت بدن رابطه ي معناداري 

وجود دارد. 
جدول 4: ضریب  همبستگي پیرسون بین دو متغیر مصرف  رسانه اي ماهواره، اینترنت با 

مدیریت بدن
   R  انحراف معيار شدت رابطه  T مقدار سطح معناداري

0/273 0/031 5/263 0/00

چون رابطه ي معناداري بین دو متغیر رســانه و مدیریت بدن صفر است و 
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چون صفر كوچك تر از 0/05 اســت لذا فرضیه ي H0   ردشده و فرضیه ي H1 س

كه به نظر مي رسد میان مصرف رسانه اي و گرایش زنان به مدیریت بدن رابطه ي 

معناداري وجود دارد تأیید مي شود، رسانه ها از قبیل ماهواره و تلویزیون و... با به 

نمایش درآوردن اندام ها در قالب لباس ها به گونه اي میان لباس و تن رابطه ایجاد 

مي كنند، تبلیغات از طریق رسانه ها نقش بسیار مهمي در گرایش افراد به مدیریت 

بدن دارند، شدت رابطه بین دو متغیر كم است، جهت رابطه بین دو متغیر مثبت 

اســت و ضریب تعیین این آزمون 2/7 است كه میزان تأثیرگذاري رسانه ها در 

گرایش زنان به مدیریت بدن را نشان مي دهد. 

9( تحلیل مسیر 

 با اســتفاده از روش تحلیل مســیر، میزان و شدت رابطه ي معنادار میان 

متغیرهاي مستقل مستقیم )احساس فشار اجتماعي، رسانه و وضعیت  رواني 

 افراد( و متغیرهاي مستقل غیرمستقیم )مدل پوشاک، تبلیغات، وضعیت  رواني 

 فــرد( با متغیر وابســته )گرایش افراد به مدیریت بدن( مشــخص گردید، بر 

اســاس روش تحلیل مســیر، متغیرهاي مستقل )مســتقیم و غیر مستقیم( که 

رابطه ي معنادار با متغیر وابسته نشان دادند مدل نهایي ترسیم گردید.

جدول 5: میزان اثر مستقیم متغیرهاي مستقل در متغیر وابسته
0/56مصرف  گرايی و گرايش افراد به مديريت بدن  

0/42مصرف رسانه  اي  و گرايش افرد به مديريت بدن

احساس فشار اجتماعي )تمسخرها و کنايات ديگران( و مديريت بدن             
                                                                             

0/61
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س جدول 6: میزان اثر غیر مستقیم متغیرهاي مستقل در متغیر وابسته

0/45 مصرف  گرايی و مدل پوشاک با گرايش افراد به مديريت بدن 

مصرف رسانه اي و تبليغات انواع داروها و وسايل کنترل کننده ي بدن با گرايش افراد به 
مديريت بدن

0/35 

احساس فشار اجتماعي )تمسخرها و کنايات اطرافيان( و وضعيت رواني فرد با گرايش افراد 
به مديريت بدن

0/51

مدل محقق ساخته ي ذیل بر اساس روش تحلیل مسیر انجام گرفته فوق 

رسم گردیده که سه متغیري که اثر بیشتري نسبت به سایر متغیرها داشتند در 

این مدل رسم شده اند. 

10( بحث و بررسي

فرهنگ دوره ي مدرنیته ي متأخر، فرهنگي بصري و نمایشي است. بصري 

شدن، سرچشمه و منبع اصلي برقراري ارتباط و به کار بستن معناها شده است. 

در نتیجه اگر مدیریت بدن از جمله چارچوب هاي اصلي سازماندهي و دخل و 

تصرف در هویت افراد باشد، آن گاه چگونگي مدیریت ظاهر از رهگذر نمایش، 

دائمًا در حال تغییر ســطوح ظاهري بدن مي باشد )آزاد و چاوشــیان 1382: ص72(. 

بنابراین اواًل اهمیت قطعي ظواهر و نمادهاي تصویري از آنجا ناشي مي شود که 

 17

:                                                                 بر این اساس مدل تحلیلی زیر رسم گردید  
 
 

 
 
 
 
 
 

 مصرف گرایی   

مصرف رسانه ای 

 احساس
اجتماعی  رفشا  

گرایش به 
 مدیریت بدن



166

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ر  
ها

  ب
/ 4

7 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
وا

 د
ال

منبع اصلي تعیین معناهاي هر چیز همان ظاهر آن چیز خواهد بود و دوم اینکه س

اعضاي فرهنگ مدرن که نسبت به اهمیت ظواهر وقوف یافته اند، اهمیت زیادي 

به نظارت و مراقبت از ظواهر خود خواهند داد. بدین ســان است که جسم و 

ظواهر آن، به یک اصل هویتي در میان جوانان بدل شده است، یعني به تدریج 

که محیط فعالیت هاي اجتماعي انسان ها از جامعه ي سنتي فاصله مي گیرد افراد 

بیش از پیش مسئول طراحي بدن هاي خویش مي شوند. بدین معني که در دنیاي 

امروز مدیریت بدن به رسانه اي براي هویت شخصي بدل شده است. در دنیاي 

مدرنیته ي متأخر، انسان ها به هر سختي تن مي دهند تا ماشین بدنشان بدنه اي 

جذاب داشــته باشد و از این رو میان رژیم غذایي و هویت و بدن خویش به 

گونه اي رابطه برقرار مي کنند و مدیریت بدن خود، هویت و کیستي خود را در 

میان دیگران به نمایش مي گذارند و بدین سان بدن را قرارگاهي مي سازند که 

حامل و نمایشگر سبک هاي زندگي و اشکال هویتي افراد مي شود. اما زنان در 

مقایسه با مردان نسبت به وضعیت زیبایي و ظاهر خود و آنچه به چشم مي آید، 

دقت بیشتري دارند و حساسیت و توجه افزون تري نشان مي دهند، این توجه 

وافر آنان را وا مي دارد تا رفتارهایي را به منظور تطابق خود با الگوهاي منظور 

اتخاذ کنند. بر اســاس یافته هاي این پژوهش ســه عامل بسیار اساسي که در 

مدیریت بدن مؤثر می باشد، ذکر شده است.

جدول 7: میزان و عوامل مؤثر در مدیریت بدن
0/56مصرف  گرايی و مديريت بدن 

0/61احساس فشار اجتماعي و مديريت بدن 

0/42مصرف رسانه اي و مديريت بدن 
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س به عبارت دیگر مصرف  گرایی31 درصد، فشار اجتماعي 36 درصد و باالخره 

مصرف رسانه اي حدود 16 درصد تغییرات مدیریت بدن را تبیین مي نماید. این 

سه متغیر در مجموع  83 درصد از مدیریت بدن را تبیین مي نمایند.

به این ترتیــب در دنیاي کنوني، نمادهاي تمایزبخــش افراد در مصرف 

کاالها و وســایل منزلت نهفته اســت یعني مصرف معطوف به هویت افراد 

شــده اســت، از این رو با درگیر و فعال شــدن انســان امروزي در حوزه ي 

مصرف، تمایز بخشي آنها از دیگران آشکار مي شود به طوري که با مصرف 

انواع وســایل آرایشي، انواع لباس ها و ... افراد بیان مي کنند که چه هستند و 

چه نمي باشــند و از این طریق هویت خود را به نمایش مي گذارند. از دیگر 

ســو رسانه ها، که منبع تبلیغ زیبایي هســتند، توجه افراد را به پیام هایي براي 

مجذوب و زیبا ساختن آنها در اجتماع جلب مي کنند، به طوري که مخاطبان 

یا مستقیمًا آن پیام ها را دریافت و بر طبق آنها عمل مي کنند و یا به گونه اي در 

مقابل آن پیام ها مقاومت کرده و نسبت به آنها بي تفاوت مي شوند. 
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